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Nyilvt.szám
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Jegyzőkönyv

Készült: 2011. november 05.-én 14 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Kistanácsterem.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Dr. CserPalkovics András elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány
határozatképes, a 11+2 tagú választmányból 9+2 fő jelen van.
Ismertette a napirendi pontokat, majd elfogadásra bocsájtotta.
Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan
elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné.
Napirendi pontok:
1. A Szervezet elnökének elgondolása a 2012-es évre tervezendő programok fő irányáról.
2. A munkacsoportok program alkotása, javaslatok összegzése.
3. A Szervezet 2012-es program javaslatainak választmányi szintű elfogadása.
4. Egyebek.
Napirendi pontok:
Dr. Cser-Palkovics András: hozzászólásában méltatta a Szervezet eddigi munkáját. A jövő
évi programot lehet tervezni, de a gazdasági helyzet változása nagyban befolyásolhatja azt.
Azon az év elején még lehet változtatni a pénzügyi lehetőségeink szerint. Legfontosabbnak a
KEMPP tovább fejlesztését tartja, de előbb a tulajdon viszonyokat kell rendbe tenni. A
székesfehérvári Önkormányzat szeretne belépni tulajdonosnak, és a működtetéséhez is
segítséget adni, de ezt jelenleg nem teheti meg. A KEMPP Nemzeti Emlékhellyé történő
nyilvánításához az országgyűlés döntését meg kell várni. A NE közel ötvenmilliós forrásából a
romkert és a KEMPP továbbfejlesztését lehet majd végrehajtani. A civil jogszabályok változása
befolyásolhatja a szervezet működését, ami kihat a tulajdon viszonyok megoldásához. Kiemelte
a honvédelmi nevelés fontosságát, amit szervezettebbé kell tenni. Kiállítások rendezését, a civil
szervezetekkel történő együtt működést kell erősíteni. Szeretné, ha a 2012 es év is ilyen sikeres
lenne, mint az elmúlt év.
Dr. Görög István: véleménye szerint, a Szervezet az ez évi cselekvési tervében
meghatározottakat lehetőségei szerint teljesítette, csak a belföldi kirándulás maradt csak el.
Elsődleges feladatnak tartja a hazafiasságra való nevelést. A program már folyamatosan alakul

és mára készen áll. Elmondta, hogy a KEMPP fejlesztése tulajdonképpen befejeződött, ami az
uniós pályázat részeként megvalósult. A meglévő kiállítások frissítése a munkacsoportok egyik
fő feladata kell, hogy legyen. A kiállítási anyagok gyűjtésére és rendezésére több időt kell
szentelni, erre a téli időszakot kell kihasználni, hogy tavaszra már frissítve legyen.
Hangsúlyozta a park kegyeleti jellegét is. Igény van arra, hogy a gyerekeknek nagyobb területet
kellene kialakítani. Tervben van a terjeszkedés a Doni kápolna irányába. Új Eu-s pályázatokon
kell indulni. Több támogatásra lenne szükség, mert a programok pénzbe kerülnek. Kiemelten
kell a támogatókkal a kapcsolatot tartani, ezért fontos a Támogatók Estje rendezvény is. Az
Önkormányzatok részéről kevés volt a támogatás. Arra kérte a Választmányt, hogy mondják el
véleményüket az eddig végzett munkáról, a tervekről és hogy biztos jó úton járunk e?
Kollár Endre: véleménye szerint jó úton halad a Szervezet, nagy a társadalmi elismerése. A
KEMPP megítélése is pozitív, ezt a minőséget tartani kell. A cselekvési tervnél figyelembe kell
venni az új jogszabályokat is a civil szervezetre vonatkozólag és a szervezési működési
szabályzatot át kell tekinteni. Fontos, hogy a KEMPP működése eredményes legyen.
Tolmácsolta a Békefenntartók napjával kapcsolatban többen sérelmezték, hogy belépőt kellet
fizetni a parkba és az idén ajándékot sem kaptak.
Dr. Görög István: válaszában elmondta, hogy nem volt erre a rendezvényre kellő anyagi
forrás.
Oláh László: az Emlékpark, jó helyszín a különböző rendezvényekre. A szervezetek itt haza
találnak, ezért veszik igénybe. Fontos, hogy a park tartalommal legyen megtöltve, viszont ezért
fizetni kell. A cselekvési terv sikeres volt, és továbbra is annak kell lennie, visszalépés ne
legyen. Szélesebb kőrben kell együttműködőket bevonni. Finanszírozás, stabil pénzügyi alap,
jó tervezés, és információk kellenek.
Dr. Cser Palkovics András: még egyszer hangsúlyozta a tulajdonosi szerepvállalást, s ez
költségvetési kérdés is. A célok, ha jók, de nincs miből megvalósítani akkor mit ér? Javasolta,
hogy külső rendezvényeket is propagáljanak és a bérbe vevők a piaci értéket fizessék ki és ez a
szervezetnél maradjon. A rendezvények szervezőinek feladata erre a források megteremtése.
Szigeti Gyula: véleménye szerint szélesebb kőrben kell a nagyközönséget tájékoztatni. A
reklámra országos szinten lenne szükség. Videó anyagokat kellene széles kőrben terjeszteni.
Dr. Görög István: ebben az évben kettő millió forintot költöttek reklámra. Az idén
háromezerrel kevesebb látogató nézte meg a kiállításokat, viszont a park területén sokkal több
látogató volt.
Egy televíziós interjú után, azonnal megnövekedett a forgalom és a bevétel is.
Kollár Endre: véleménye szerint a látogatottságot az is befolyásolja, hogy a parkba való
közlekedés nem megoldott.
Szabóné Polyák Szandra: beszámolt a gazdasági helyzetről. Kiemelve beszélt a működési
költségek finanszírozásáról. Sajnos átcsoportosításokat nem lehetett végrehajtani. A SZJA 1%ából 423e. Ft bevétel keletkezett ennek a 30%-át is működési kiadásokra fordították. Ezenkívül
még érkezett 50-50 ezer Ft. adomány is. Javasolja, hogy gondolja át a Választmány a tagdíjak
megemelését, és esetleg ne csak magánszemélyek, hanem szervezet is lehessen tag amennyiben
ez lehetséges.
Ábrahám Norbert: mint intézményvezető szólt arról, hogy a diákok sok társadalmi munkát
végeztek a KEMPP területén. Igaz, hogy támogatást ehhez nem kapott az intézmény, de a
diákok lelkesen végezték még így is feladatukat, ennek fontos közösségformáló ereje van.
Elmondta, hogy az idén először érettségi tananyag is a Katona Suli program anyaga. A
programokra volt érdeklődés az intézményben, szerinte több versenyt kellene szervezni
évközben.
Kauferné Vígh Márta: mint óvodai pedagógus elmondta, hogy a legkisebbek nagyon
érzékenyek és fogékonyak ebben a korban. Fontos hogy részt vegyenek a programokban és a
Nemzeti ünnepekkor kilátogassanak a parkba, mert a magyarságtudatra való nevelésben ez
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nagy segítség. A gyerekeken keresztül a szülőket is meglehet célozni a látogatottság érdekében.
Mint a MATASZ elnöke ként is fontosnak tartja, hogy más szervezetekkel legyen együtt
működés.
Dr. Görög István: méltatta a jó együtt működést a helyőrségi katonazenekarral, nagy
segítséget nyújtanak a rendezvényeken való részt vételükkel. A támogatók estjén is mindig
színes és egyedi programokkal lépnek fel.
Ruff Tamás: a Honvéd zenekar karmestere, elmondta, hogy a zene erejével szeretnék
elősegíteni a kapcsolatok erősödését a honvédség és a civilek között. Egy éve van a zenekarnál,
mint karmester és már ez idő alatt is sok szép feladatot látott el. Nagyon sok terve van, már a
2012 évre egyedül álló programmal készülnek, amelyet még katonazenekarok nem adtak elő.
Ezenkívül az idei év végére is több koncertjük lesz. A HTBK támogató estjén is mindig szívesen
vesznek részt.
Nagy Edit: a belföldi és külföldi kirándulások szervezésében szeretne részt venni.
Sulyok János: véleménye szerint a cselekvési terv ne legyen ismétlés, irányváltás, változtatás
szükséges. Olyan programok legyenek, amik finanszírozhatóak. A működéssel kapcsolatban
elmondta, hogy a HM 2012 költségvetése most készül, ez nem fogja lehetővé tenni a
támogatások növelését. A KEMPP és HM közötti együttműködést fontosnak tartja, a miniszter
úr teljes mértékbe biztosítja támogatásáról. A jogszabályok változása miatt a terveket át kell
dolgozni, ötleteket kér.
Dr. Cser-Palkovics András: 2012-ben a legfontosabb, hogy a város be tud e lépni a
finanszírozás szempontjából. Mire az új önkormányzati rendszer beindul, nehogy éppen a
forrás ne legyen meg hozzá. Véleménye szerint a cselekvési tervet úgy kell összeállítani, hogy
ne nyújtózkodjunk tovább, mint ahogy a keretek engedik. Az eddigi gazdálkodást
példamutatónak ítélte.
Dr. Görög István: elmondta, hogy az Országgyűlés november hetedikén dönt arról, hogy a
KEMPP is nemzeti emlékhelyé lesz nyilvánítva. Decemberi feladat, a pákozdi önkormányzattól
való tulajdonosi rész átvételének lebonyolítása. Tovább kell fejleszteni a 2011 évet. Beszélt a
tervekről, az ÖHP-vel való szoros együttműködést vázolta, akik a fiatalok honvédelmi
vetélkedőjében szorosan együttműködtek a HTBK-val.
Dr. Cser-Palkovics András: összegezte, és véleménye szerint az itt elhangzottak alapján kell a
cselekvési tervet kialakítani.
A Választmány 23 / 2011 (11.05) sz. határozata.
A választmányt az elhangzottak alapján határozott, hogy a 2012 év cselekvési programja nem
lehet visszalépés az előző évhez viszonyítva. A jogszabályok változása alapján és a
finanszírozási lehetőségeket figyelembe véve, együttműködést keresve a többi szervezetekkel,
figyelembe véve a bevételi források újabb lehetőségét alakítsa ki tervét.
A határozati javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadta!

Egyebek:
Dr. Görög István: a december 15-én megtartandó Támogatók estjének lebonyolításáról
beszélt. A rendezvény a Hiemer ház nagytermében kerül megrendezésre. A terem 200 fő
leültetését teszi lehetővé, a kisteremben pedig a fogadás lebonyolítása lehetséges. Dec. 15.-e
előtt még egy Választmányi ülésre lesz szükség. Januárban a hagyományos Honvédbál
megrendezése van tervben, már most kell rá készülni az idei bál tapasztalatai alapján. Feltette a
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kérdést, hogy rendezzék e meg a bált? Felvetette, hogy a támogatókkal szoros kapcsolatot kell
tartani, ezért javasolta, hogy ha a bál nem kerül megrendezésre akkor egy közös vacsorára, és
baráti beszélgetésre kéne a támogatókat meghívni, a civil szervezetekkel és az új katonai
vezetés
bevonásával.
Nagy Károly: a honvéd bál megrendezését megfontolandónak tartja, mert az idei évben is
nagyon nehezen jött össze a létszám.
Dr. Görög István: javasolta, hogy a cselekvési tervben szereplő hagyományos Honvédbál ne
kerüljön megrendezésre.
A javaslatot a választmány egyhangúan elfogadta!
Kollár Endre: tájékoztatást kért a Tiszti Klub intézményének további sorsáról és ez hogyan
befolyásolja a HTBK ott működő irodájának létezését.
Dr. Cser-Palkovics András: tájékoztatta a Választmány tagjait, hogy a Tiszti Klub épületével
kapcsolatosan már folynak tárgyalások a város és a HM között. Amennyiben a város megkapja
a Magyar Államtól az intézményt, akkor fent kívánja tartani a funkcióit. Egyelőre várakozás
van. A szándék megvan, mindenképpen helyet fognak biztosítani a Szervezetnek.
Sándor Csaba: kérdése volt az elnök úrhoz, hogy a város ír e ki a civil szervezetek részére
pályázatokat működési kiadásokra?
Dr. Cser-Palkovics András: amennyiben működési célú a pályázat, akkor már nem lehet civil
szervezet. Amennyiben a jogszabályok lehetővé fogják tenni, akkor nincs akadálya, hogy a
HTBK, mint speciális szervezet kapjon.
Ezek után az Elnök az ülést berekesztette!
Kmf.

……………………….
Levezető elnök

……………………………
Jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:
1.Meghívó a választmányi ülésre.
2.Jelenléti ív.
3.Pénzügyi kimutatás.
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